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Инжекция с фулвестрант
произнася се като (ful ves' trant)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на фулвестрант се използва самостоятелно или в комбинация с рибоциклиб (Kisqali®) за лечение на 

определен тип положителен хормонален рецептор, напреднал рак на гърдата (рак на гърдата, който зависи от хормони 

като естроген, за да расте) или рак на гърдата се е разпространил в други части на тялото при жени, които са преживели 

менопауза (промяна на живота; край на месечни менструални периоди) и не са били лекувани преди това с 

антиестрогенни лекарства като тамоксифен (Nolvadex). Инжектирането на фулвестрант също се използва самостоятелно 

или в комбинация с рибоциклиб (Kisqali®) за лечение на положителен за хормонални рецептори, напреднал рак на 

гърдата или рак на гърдата, който се е разпространил в други части на тялото при жени, които са преживели менопауза и 

чийто рак на гърдата се е влошил, след като са били лекувани с антиестрогенни лекарства като тамоксифен. 

Инжектирането на фулвестрант също се използва в комбинация с палбоциклиб (Ibrance®) или абемациклиб (Verzenio®) за 

лечение на положителен за хормонални рецептори, напреднал рак на гърдата при жени, чийто рак на гърдата се е 

разпространил в други части на тялото и се е влошил, след като са били лекувани с антиестрогенни лекарства като 

тамоксифен. Фулвестрант е в клас лекарства, наречени антагонисти на естрогенните рецептори. Действа като блокира 

действието на естрогена върху раковите клетки. Това може да забави или спре растежа на някои тумори на гърдата, които 

се нуждаят от естроген, за да растат.

как трябва да се използва това лекарство?

Фулвестрант се предлага като разтвор (течност), който се инжектира бавно за 1 до 2 минути в мускул на 

седалището. Фулвестрант се прилага от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет. Обикновено се 

прилага веднъж на всеки 2 седмици за първите 3 дози (ден 1, 15 и 29) и след това веднъж месечно. Ще 

получите вашата доза лекарство като две отделни инжекции (по една във всяко дупе).

Попитайте Вашия лекар или фармацевт за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите фулвестрант,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към фулвестрант, други лекарства или някоя от съставките 
на инжекцията с фулвестрант. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
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кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете антикоагуланти 

(разредители на кръвта) като варфарин (Coumadin, Jantoven). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 

Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали проблеми с кървенето или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не трябва да забременявате, докато 
приемате фулвестрант и поне 1 година след получаване на последната доза. Говорете с Вашия лекар относно 
методите за контрол на раждаемостта, които можете да използвате по време на лечението. Вашият лекар може 
също да провери дали сте бременна в рамките на 7 дни преди да започнете лечението. Уведомете Вашия лекар, 
ако забременеете по време на лечението с фулвестрант. Фулвестрант може да навреди на плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с фулвестрант и в 
продължение на 1 година след получаване на последната доза.

трябва да знаете, че това лекарство може да намали плодовитостта при мъжете и жените. Говорете с Вашия лекар 
за рисковете от приема на фулвестрант.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете среща, за да получите доза фулвестрант, обадете се на Вашия лекар възможно най-скоро.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Фулвестрант може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

запек

диария

стомашни болки

загуба на апетит

възпалено гърло

рани в устата

слабост

горещи вълни или зачервяване

главоболие

болка в костите, ставите или гърба

болка, зачервяване или подуване на мястото, където е инжектирано вашето лекарство

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака
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световъртеж

затруднено заспиване или оставане на заспиване

депресия

тревожност

нервност

чувство на изтръпване, изтръпване, бодене или парене по кожата

изпотяване

необичайно вагинално кървене

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар:

недостиг на въздух

болка в гърдите

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

подуване на лицето, гърлото, езика, устните или очите

болка в долната част на гърба или краката

изтръпване, изтръпване или слабост в краката

болка в горната дясна част на стомаха

пожълтяване на кожата или очите

болка или парене по време на уриниране

Фулвестрант може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

получавате това лекарство.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Преди да направите какъвто и да е лабораторен тест, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че получавате 

фулвестрант.
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За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Faslodex®
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